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Binnen de Wet verplichte ggz 
bestaan twee procedures voor 
verplichte zorg: de crisismaat- 
regel en de zorgmachtiging. 
In deze folder leest u meer over 
de zorgmachtiging. 

Zorgmachtiging
Een zorgmachtiging is de toestem-
ming van de rechter om verplich-
te zorg te geven aan iemand die 
ernstig nadeel veroorzaakt door een 
psychische stoornis. De rechter geeft 
alleen een zorgmachtiging als vrij-
willige zorg niet mogelijk is. 
Om een zorgmachtiging aan te kun-
nen vragen dient te worden voldaan 
aan een aantal criteria:
1. Er is sprake van ernstig nadeel.
2.  Er is sprake van een onderliggen-

de psychische stoornis.
3.  Er is geen mogelijkheid meer 

voor vrijwillige zorg. Betrokkene 
verzet zich dus tegen deze vrij-
willige zorg.

4.  Er zijn geen alternatieven met 
hetzelfde effect beschikbaar die 
minder bezwarend zouden zijn 
voor betrokkene.

5.   Het is te verwachten dat de ver-
plichte zorg resultaat geeft.

 
Iedereen die van mening is dat een 
ander verplichte zorg nodig heeft 
kan hiervan melding maken bij het 
team Bijzondere Zorg van GGD 
Brabant-Zuidoost1. Bent u werk-
zaam bij een GGZ-instelling, dan 

kan de betrokken geneesheer-direc-
teur deze machtiging rechtstreeks 
aanvragen bij de officier van justitie. 
Bent u werkzaam bij een andere 
zorginstelling, dan kunt u uw zorgen 
melden bij het team Bijzondere Zorg 
van GGD Brabant-Zuidoost. Dit kan 
alleen als de betrokken persoon 
woonachtig is in één van de volgen-
de gemeenten: Eindhoven, Best, 
Oirschot, Heeze-Leende, Son en 
Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo en 
Cranendonck.  
Bel hiervoor 088 0031 101, mail 
naar bijzonderezorg@ggdbzo.nl of 
vul het formulier in op de website 
www.melduwzorgen.nl.

Wat gebeurt er na uw melding?
Na uw melding maakt de GGD een 
inschatting of Verkennend Onder-
zoek nodig is. In het Verkennend 
Onderzoek wordt onderzocht of er 
echt ernstig nadeel dreigt door een 
psychiatrische stoornis. Daarnaast 
kijkt het team of er andere moge-
lijkheden zijn op het gebied van 
hulpverlening dan verplichte zorg. 
De GGD gaat hiervoor met u als 
melder in gesprek, met de betrokke-
ne zelf en wij vragen informatie op 
bij eventuele betrokken instanties 
en naasten. Als het team beslist dat 
verplichte zorg moet worden over-
wogen dan wordt aan de officier  
van justitie gevraagd om een zorg-
machtiging voor te bereiden. 

1.  In de gemeente Son en Breugel kunnen professionals zich 
ook wenden tot het lokale CMD en in de gemeente Oirschot 
bij WIJzer. 



Hoe verloopt het verder?
De officier van justitie bekijkt of 
aan de criteria voor verplichte zorg 
wordt voldaan. Daarna wijst hij een 
geneesheer-directeur van het GGzE 
danwel Novadic Kentron aan die de 
betrokkenen informeert en de aan-
vraag verder gaat onderzoeken. Ook 
wordt een zorgverantwoordelijke 
aangewezen. Dit is de zorgverlener 
die verantwoordelijk is voor de ver-
plichte zorg en deze coördineert. 

Plan van aanpak
Betrokkene heeft de mogelijkheid 
om een eigen plan van aanpak op 
te stellen waarin wordt beschreven 
hoe verplichte zorg voorkomen kan 
worden. De geneesheer-directeur 
beoordeelt het plan en vraagt een 
medische verklaring aan door een 
onafhankelijke psychiater. Als uit 
deze verklaring blijkt dat verplichte 
zorg niet nodig is, kan de officier van 
justitie de voorbereiding van een 
zorgmachtiging beëindigen. Als dit 
niet voorkomen kan worden, gaat de 
geneesheer-directeur verder met de 
voorbereiding van de zorgmachtiging. 

Zorgmachtiging
De officier van justitie beoordeelt of 
er verplichte zorg nodig is en beslist 
daarna of er een zorgmachtiging 
aangevraagd wordt bij de rechter. 
Een zorgmachtiging geeft aan welke 
zorg er zonder toestemming van de 
betrokkene verleend mag worden. 

Als deze wordt afgegeven, kan dat 
betekenen dat er verplicht hulp aan 
huis of in een kliniek wordt geboden.  
De officier neemt zijn besluit uiterlijk 
4 weken nadat hij begonnen is met 
de voorbereiding. De procedure 
kan maximaal twee weken worden 
uitgesteld door de geneesheer-direc-
teur. Zo heeft de betrokkene tijd om 
het plan van aanpak op te stellen. 
Uiterlijk drie weken nadat de officier 
van justitie het verzoekschrift heeft 
ingediend doet de rechter uitspraak. 
Hierin bepaalt hij welke verplichte 
zorg in de machtiging wordt opge-
nomen. Het kan onder andere gaan 
om het verplichten van medische 
handelingen, gedwongen medicatie, 
beperken van de bewegingsvrijheid, 
uitoefenen van toezicht op betrok-
kene of een gedwongen opname als 
dat noodzakelijk wordt geacht. 

Een zorgmachtiging kan de eerste 
keer voor maximaal zes maanden 
worden afgegeven. Daarna kan de 
officier van justitie opnieuw een 
zorgmachtiging aanvragen. Deze 
kan voor maximaal een jaar worden 
afgegeven door de rechter. En dat 
kan ieder jaar herhaald worden, 
mits aan alle voorwaarden voor een 
zorgmachtiging is voldaan. Heeft 
iemand gedurende een periode van 
vijf aaneengesloten jaren verplichte 
zorg gekregen, dan kan de rechter 
de zorgmachtiging verlenen voor 
maximaal twee jaar.
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Doorzettingsmacht
Als de betrokkene niet in aanmer-
king komt voor verplichte zorg in 
het kader van de Wet verplichte ggz, 
kunnen essentiële naasten (ouders, 
kinderen, echtgenoten, geregistreer-
de partners of degene met wie een 
samenlevingscontract is gesloten, 
vertegenwoordigers en voor de 
continuïteit van zorg essentiële 
naasten) gebruik maken van hun 
doorzettingsmacht. Dat houdt in dat 
zij kunnen bepalen of het Verken-
nend Onderzoek toch bij de officier 
van justitie moet worden ingediend. 
Deze bepaalt of zij de aanvraag bij 
de rechter indient. Wijst de officier 
van justitie de aanvraag af, dan kun-
nen zij binnen 14 dagen de officier 
van justitie schriftelijk verzoeken om 
alsnog een aanvraag in te dienen bij 
de rechter. 

Voortgang
Het gehele proces van de melding 
tot het oordeel van de rechter kan 
drie maanden kan duren. Als melder 
wordt u volgens de wet enkel van de 
voortgang op de hoogte gehouden 

als u valt onder de eerder genoem-
de categorie essentiële naasten. Dit 
om de privacy van de betrokkene te 
beschermen.  

Anoniem melden
Als u een melding doet bij de GGD, 
kunt u anoniem blijven voor de 
betrokkene. Let op: het maken van 
een valse melding in het kader van 
de Wet verplichte ggz is strafbaar.

Crisis
In een crisissituatie kan bij onmid-
dellijk dreigend ernstig nadeel een 
crisismaatregel worden afgegeven 
door de burgemeester. Neem hier-
voor contact op met de crisisdienst 
van de betreffende regio.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen  
met het team Bijzondere Zorg  
van GGD Brabant-Zuidoost.  

Bel 088 0031 101.Voor meer 
informatie kunt u terecht op  
www.dwangindezorg.nl 


